
Bestyrelsesmøde Lavia den 23.2.22 kl. 19 i møderum 1 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Meddelelser fra formanden 

3) Regnskab 2021 - gennemgang og underskrift 

4) Budget 2022 - til godkendelse 

5) Kandidater til pokalerne ( https://laviakbh.dk/om-lavia-2/vandrepokaler/ ) 

a) Leder: Stine Kjær-Lefevre 

b) Humør: 

c) Ungdom: 

d) Frederiksminde: 

e) DHIF-skål: Jeanette Bargisen  

6) Generalforsamlingen d. 21.3.  

a) Bilag findes på laviakbh.dk med henvisning fra fb og i Lavia Nyt 

b) Dirigent Jens Winther; fra PD 

7) Nyt fra afdelingerne  

8) Næste møde 30.5. (kage:Tanja) 

9) Evt. 

 

Tilstede: Stine, Frank, Lene, Leif, Tanja, Villy, Søren og Benni 

Afbud: Helle 

Ej mødt: Rene 

Ad.1 Godkendt. 

Ad. 2 Åbent hus-arrangement afholdes d.2.4 kl. 13 – 15 med alle idrætter undtagen fodbold. Tilmelding på 
hjemmesiden, samt et link på facebooksiden som en begivenhed. Her kan man angive, hvem man er, og 
hvilke to idrætter man ønsker at prøve. Vi skal have nogle navne fra afdelingerne, om hvem der kommer og 
er ansvarlige for præsentationen af den pågældende idræt. Giv besked til Benni snarest. Benni skriver en 
husker. Stine undersøger, hvornår de har lokalet.  

Søren har været til en del møder virtuelt omhandlende, hvordan man driver en klub. Adm. Fællesskaber – 
regnskaber, medlemsadm., kommunikation. GMC vil gerne stille lokaler til rådighed. Lavia er interesseret i 
at købe sådanne ydelser. Et møde handlede om et foreningsnetværk. Der var også en ide om udenlandske 
frivillige, der har brug for at styrke deres cv ved at hjælpe i foreninger, måske noget for bueskydning. Søren 
sender en mail til Stine. Generalforsamling d. 23.4 - Leif bestiller kaffe, te, kage, øl og vand til 25 personer.   

Ad.3 Regnskab. Tilstedeværende underskriver. Overskud på 64.000 kr. formue på 300.000 kr. 31/12 2021. 
tilhørende noter forklarer yderligere. Villy forklarede og eksemplificerede brugen af disse noter.  

Ad. 4 Budgettet giver et underskud på 76.000 kr. pga. nyt klæde til snooker, nye trøjer, og vi var enige om 
at acceptere et vist underskud, da vi har oparbejdet en vis kapital under Corona pausen. Villy gennemgik 
budgettet for afdelingerne. Fremadrettet har vi brug for en kontingentforhøjelse til vedtagelse i 2023. Villy 
sender budgettet til alle. Budget godkendt. 

 



Ad.5 kandidater til pokaler. 

a) Leder. Stine. 
b) Humør. Lars Kruse 
c) Ungdom. Bue peger på en. 
d) Frederiksminde. Bue peger på en. 
e) DHIF-skål Jeanette Bargisen. 

Ad.6 Generalforsamling 23.3.22.  

a) Indkaldelse offentliggøres på de sociale medier senest 14 dage ifølge de nye vedtægter. Alle bilag 
findes på hjemmesiden og på Facebook som begivenhed. Kommer også i bladet.  

b) Dirigent Jens Winther Fra PD.  

Ad.7  

Bue: har nogen udfordringer. Thomas og Stine står alene med alt det praktiske. Arbejder på skift hvilket 
bl.a. indebærer at de ikke ser hinanden to dage om ugen. Godt trætte af. Mangler stabil afløsning. 
Administrative er uoverskueligt. Søren har opstillet og sendt nogle forslag til bue og vil gerne hjælpe med at 
finde en løsning på situationen. Forslår at indkalde til møde i Bue, hvor man oplyser, at hvis ikke man får 
fordelt de mange opgaver, må skrue ned på serviceniveauet, hvilket vil medføre at der er dage, hvor man 
ikke kan træne. I weekenden har der været fælles oprydning for at give medlemmer ejerskab – positivt. 

Fodbold: gulvet er blevet lavet. 8 spillere. Måske kommer der nogle nye.  

Vvs: 6 faste medlemmer og 2 langtidssyge. Sker ikke så meget. 3 på venteliste plus 1 hjælper. Åbner for 
tilgang. En af svømmerne er meget længe om at klæde om. Lidt diskussion med Flemming da man kun må 
være der i højest 20 min. kun en kørestol i omklædningsrummene. Far med søn på 10 år med hjertefejl, 
spurgte, om vi havde børnehold.  

Snooker: intet nyt. Gæster fra Frederikshøj med ADHD – meget livlige. Gik godt. Vil gerne have et 
billardbord, da der er plads til det.  

Volleyball: rigtig godt i gang med træning lidt forsinket grundet Corona og snavset gulv. En del afbud pga. 
operation, arbejde eller Corona. Vi aflyser ikke. 6 stabile. Vi er i gang med at planlægge Sit-Cup. Nogle hold 
fra udlandet skriver om vi afholder stævnet i år.  

Ad.8 næste møde 30.5.22. kage Tanja. 

Ad.9 Evt.  Lene booker lokaler til de næste bestyrelsesmøder.  

 
Referent: Benni 

 
 


